Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Viby Svømmeklub
18. marts 2019
1. Valg af dirigent
Inga Skjærris blev valgt
2. Valg af stemmetællere
Ikke relevant
3. Formandens beretning
Bestyrelsen har grundet den dyre leje af bassinet i Borup, besluttet at dele klubben op, så der
fremover er to klubber, Viby Svømmeklub og Midtsjællands Svømmeklub, da Viby Svømmeklub
ellers ikke kan fortsætte i sæsonen 2019/2020. Alle berørte medlemmer vil blive informeret om
dette.
Derudover har Viby Svømmeklub været udfordret af, at et af bassinerne ikke har kunne bruges,
siden sæsonstart 2018 og frem til uge 9 2019.
Formandens beretning godkendes.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Der er i år et negativt resultat på 15.000 kr. Derfor har klubben været nødsaget til, at bruge af
egenkapitalen, så passiverne i alt er 11.000 kr.
Regnskabet godkendes
5. Fastsættelse af budget, herunder kontingentsatser og indmeldelsesgebyr
Der stilles forslag om at kontingentet på 1200 kr. pr. sæson, hvilket opkræves halvårligt,
bibeholdes.
Der stilles forslag om, at indmeldelsesgebyret forbliver 100kr.
Forslagne godkendes.
6. Behandling af indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændringer
§ 2 stk. 1 ændres
§ 4 stk. 6 tilføjes
§ 9 stk. 6 tilføjes
§ 10 stk. 7 pkt. 9 tilføjes
Ændringerne er godkendt af FU og godkendes på generalforsamlingen
7. Valg af formand
Punktet udgår, jævnfør vedtægter
8. Valg af kassere
Gert Thomsen er på valg, modtager genvalg
Gert Thomsen valgt

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Maiken Ida Jensen er gået ud af klubben. Dorthe Thil Hansen overtog pladsen, men er rejst.
Marlene Kristiansen opstiller
Marlene Kristiansen valgt
Eva Rudbæk opstiller
Eva Rudbæk valgt
10. Valg af 2 suppleanter
1 Helene Louise Jørgensen vælges
2 Vakant
11. Valg til Viby Idrætsforenings repræsentantskab
Charlotte Chabert og Gert Thomsen
12. Valg af suppleanter til Viby Idrætsforenings repræsentantskab
Eva Rudbæk
13. Eventuelt
Dirigent

Sekretær

__________________________
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____________________________
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